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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v
vinskem sektorju – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji 

                                                            SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
podpornega programa v vinskem sektorju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep prejme:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo;
- Lidija Lipič Berlec, vodja Oddelka za rastlinsko proizvodnjo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-
5. Kratek povzetek gradiva:
-

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja: NE
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 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvo j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Predlog Uredbe le vsebinsko dopolnjuje obstoječo Uredbo o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju in ne prinaša novih finančnih posledic. 

Finančne posledice nove ureditve ostajajo enake kot doslej in so zagotovljene na proračunski 
postavki MKGP 140034 – Podpore tržne ureditve za vino – 14-20, v okviru veljavnega projekta 
Prestrukturiranje vinogradov 2019-2023 (2330-19-0009) in Promocija vina 2019-2023 (2330-19-
0010). Sredstva znašajo za leto 2020 5.045.000 €/letno in se v celoti povrnejo iz EU proračuna.
Nov ukrep zelene trgatve bo financiran iz sredstev obstoječe nacionalne ovojnice za vino, na račun 
manjše porabe sredstev za ukrepa prestrukturiranje vinogradov in promocija vina.

Z uvedbo novega ukrepa zelene trgatve se bo spremenila razdelitev sredstev nacionalne ovojnice za 
vino v letu 2020 in se bo v načrt razvojnih programov uvrstil nov projekt zelena trgatev, na katerega 
bodo v okviru nacionalne ovojnice za vino prerazporejena sredstva v višini 600.000 €.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MKGP
2330-19-0009 
Prestrukturiranje 
vinogradov 2019-2023

140034 4.245.000,00 4.049.000,00

MKGP
2330-19-0010
Promocija vina 2019-
2023

140034 800.000,00 800.000,00

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

-
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
-

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

-

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
-

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 24. 2. 2020 in dodatno 10. 6. 2020 (posebej poslano tudi vsem zainteresiranim 
združenjem)

V razpravo so bili vključeni: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Vinska družba Slovenije (VDS), Združenje 
družinskih vinogradnikov in vinarjev (ZDVVS), Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije 
(VINIS).

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Prejeli smo pozitivna mnenja in nekaj manjših pripomb, ki pa smo jih uskladili s predlagatelji.
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Upoštevani so bili:
 ( v celoti,)

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica
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PREDLOG
(EVA 2020-2330-0046)

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem 

sektorju

1. člen

V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 
76/17, 35/18 in 50/19) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem 
sektorju za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 
30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve 
pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v 
vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 
15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/419 z dne 
30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v 
vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana 
uredba 2016/1149/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih 
programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene 
uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 
615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede 
nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40),
(v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/132 z dne 30. januarja 2020 o nujnem ukrepu v obliki 
odstopanja od člena 45(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
prispevka Unije k ukrepom promocije v vinskem sektorju (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 20), 
(v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/132/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od 
Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z 
dne 20. 3. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/419/EU) in
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, 
ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, 
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za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije 
COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), (v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU).«.
.

2. člen

(1) V četrtem odstavku 4., drugem in devetem odstavku 7., prvem in tretjem odstavku 7.a, 
prvem odstavku 8., tretjem odstavku 12. in prvem odstavku 23. člena se besedilo »Uredba
1150/2016/EU« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Izvedbena uredba 2016/1150/EU« v 
ustreznih sklonih.

(2) V desetem odstavku 7., tretjem odstavku 9., tretjem odstavku 12. in sedmem odstavku 17. 
člena se besedilo »Uredba 1149/2016/EU« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Delegirana
uredba 2016/1149/EU« v ustreznih sklonih.

3. člen

V 7. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(13) Če se po vložitvi vloge za podporo za prestrukturiranje spremenijo dejavnosti, ki jih 
namerava pridelovalec izvesti s prestrukturiranjem, in se nanašajo na lokacijo, ureditev nasada 
(terasa ali vertikala) ali sorto vinske trte, mora pridelovalec o spremembi obvestiti agencijo do 
oddaje izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. O ustreznosti spremembe odloči 
agencija z odločbo o vlogi iz 9. člena te uredbe. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se za 
obvestilo pridelovalca o spremembi lokacije šteje podatek, ki ga agencija pridobi iz registra 
kmetijskih gospodarstev.«.

4. člen

V 9. členu se v četrtem odstavku beseda »štirinajstega« nadomesti z besedo »trinajstega«.

5. člen

V 13. členu se v drugem odstavku besedilo »najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja 
posamezne dejavnosti« nadomesti z besedilom »pred vložitvijo vloge za povrnitev upravičenih 
stroškov za izvedene dejavnosti«.

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek odobritev agencije ni potrebna za naslednje manjše 
spremembe dejavnosti, če upravičenec obvestilo o spremembi predloži v roku iz prejšnjega 
odstavka:
– finančni transfer med posameznimi dejavnostmi iz 15. ali 19. člena te uredbe, ki ne presega 
20 % prvotno odobrenih zneskov za vsako dejavnost, pod pogojem, da skupni znesek iz 
odobrenega programa ni presežen;
– sprememba lokacije dejavnosti, če je primerljiva z odobreno in se izvaja na istem trgu;
– spremembe prostora, stojnice, udeležencev, reklamnega gradiva, medijev in drugih vsebin, ki 
se štejejo za upravičene stroške iz priloge 1 in priloge 2 te uredbe, če te ne vplivajo na skupni 
znesek in splošne cilje odobrenega programa; oziroma
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– v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2020/419/EU tudi spremembe ciljnega trga.«.

6. člen

Za 25. členom se dodajo novo poglavje III.a in členi 25.a do 25.g, ki se glasijo:

»III.a ZELENA TRGATEV

25.a člen
(obdobje izvajanja ukrepa)

Za izvedbo 47. člena Uredbe 1308/2013/EU se v letu 2020 izvaja ukrep zelena trgatev.

25.b člen
(upravičenci)

Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:
- izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje;  
- 13. marca 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019 in prijavljene 
zaloge vina za leto 2019, če je v letu 2019 pridelal vino.

25.c člen
(pogoji za pridobitev podpore)

(1) Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev. 

(2) Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene 
uredbe 2016/1150/EU, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in 
ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let. 

(3) Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu 
uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. Ob
izvedbi zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta 
namen v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Uporaba teh sredstev ne sme 
negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.

(4) Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 10. avgusta 2020. 

25.č člen
(višina podpore)

(1) Višina podpore za zeleno trgatev znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube dohodka 
zaradi odstranitve grozdov.

(2) Neposredni stroški zaradi ročne odstranitve grozdov znašajo 780 eurov na hektar.
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(3) Neposredni stroški zaradi kemične odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za 
kemično sredstvo in stroškov tretiranja s tem sredstvom, ki znašajo 59 eurov na hektar.

(4) Neposredni stroški zaradi mehanske odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za 
mehansko (strojno) odstranjevanje grozdja v tem vinogradu.

(5) Izguba dohodka zaradi odstranitve grozdov znaša 3.215 eurov na hektar.

(6) Največja višina podpore za zeleno trgatev, ki jo lahko prejme upravičenec, znaša 50.000 
eurov. 

25.d člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »zelena trgatev«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na 
elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
 podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (osebno ime ali firma, davčna številka, naslov ali 
sedež in KMG-MID);
 podatke o vinogradu, v katerem se izvaja zelena trgatev (GERK-PID);
 podatke o uporabljeni metodi odstranitve grozdov (ročna, kemična ali mehanska).

(3) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so tudi naslednje izjave:
 da bo vinograd v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževan,
 da upravičenec v primeru odobritve vloge ne bo uveljavljal odškodnine na podlagi zavarovanja 
pridelka,
 da bo v letu po prejemu podpore za zeleno trgatev upošteval pravila o navzkrižni skladnosti in 
vložil zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

(4) Če upravičenec kemično ali mehansko odstrani grozdje, mora najpozneje do 15. avgusta 
2020 agenciji predložiti račun za kemično sredstvo ali mehansko odstranjevanje. 

25.e člen
(odločitev)

(1) Agencija opravi kontrolo na kraju samem po izvedeni zeleni trgatvi, pri kateri preveri 
ustrezno vzdrževanost vinograda iz 25.c člena te uredbe, ali je zelena trgatev izvedena na 
celotni površini vinograda, in izmeri površino, upravičeno do podpore, določeno v skladu s prvim 
odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU.

(2) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 30. septembra 2020.

25.f člen
(finančne določbe)
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Če vsota upravičenih zahtevkov iz 25.d člena te uredbe presega razpoložljiva sredstva za ukrep 
zelene trgatve, se višina podpore iz 25.č člena sorazmerno zniža.«.

7. člen

V 28. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

8. člen

V prilogi 3 se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6.  da soglašamo, da agencija pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije vse podatke, 
ki jih potrebuje za potrebe vodenja upravnega postopka.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(prehodna določba za sredstva)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 3. člena uredbe se sredstva, ki v letu 2020 niso 
porabljena za podporo za promocijo vina in podporo za zeleno trgatev, namenijo za ukrep 
krizne destilacije vina v skladu z Delegirano uredbo 2020/592/EU.

10. člen
(prehodni določbi za ukrep promocije vina)

(1) Ne glede na tretji odstavek 11. člena uredbe in za izvedbo 2. člena Izvedbene uredbe
2020/132/EU znaša višina podpore za programe za promocijo vina na trgih tretjih držav, 
odobrene do 3. februarja 2021, 60 % upravičenih stroškov.

(2) Četrti odstavek 11. člena uredbe se ne uporablja za vloge, vložene v letih 2020 in 2021.

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.
Ljubljana,
EVA 2020-2330-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša

predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

10. in 11. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18):

»10. člen
(izvedba ukrepov kmetijske politike)

Vlada v skladu s programskimi dokumenti sprejme predpise za izvedbo ukrepov kmetijske 
politike.

11. člen
(kmetijska tržno cenovna politika)

Za izvajanje ukrepov kmetijske tržno cenovne politike vlada določi: 
– vrste ukrepov kmetijske tržno cenovne politike po posameznih kmetijskih pridelkih in živilih; 
– pogoje, merila in podrobnejša pravila postopka za uvedbo in izvajanje posameznega ukrepa, 
kadar je to potrebno zaradi izvajanja predpisov Skupnosti; 
– upravičenke ali upravičence (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) in načine uveljavljanja 
ukrepov; 
– način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske tržno cenovne politike.«

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon roka ne določa. Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje veljavno Uredbo o izvajanju 
podpornega programa v vinskem sektorju, ki je bila objavljena v letu 2016.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje določbe, ki se nanašajo na podporo za promocijo vina. 
Predlagane spremembe so potrebne za izvajanje uredb EU, ki jih je Komisija v začetku 
letošnjega leta sprejela zaradi učinkov zadeve „Airbus” na svetovno trgovino z vini Unije (ZDA 
so kot odziv na subvencije EU Airbusu uvedle uvozne dajatve za nekatera vina iz EU). Manjša 
sprememba se nanaša tudi na podporo za prestrukturiranje vinogradov.
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S predlogom uvaja dodaten ukrep zelena trgatev, ki je sicer sistemski ukrep EU zakonodaje za 
financiranje iz obstoječe nacionalne ovojnice za vino, v Sloveniji pa ga bomo zaradi nastale 
situacije na trgu z vinom zaradi epidemije COVID-19 izvajali le v letu 2020.

Predlog uredbe določa naslednje:

1. člen:
Popravek in dopolnitev navedbe EU uredb, za izvajanje katerih ureja pravila ta uredba, z 
nedavno sprejetimi uredbami zaradi učinkov zadeve „Airbus” in zaradi epidemije COVID-19 na 
svetovno trgovino z vini Unije.

a) Določbe, ki se nanašajo na podporo za prestrukturiranje vinogradov

2. člen:
S spremembo se popravljajo navedbe sklicev na EU uredbe.

3. člen:
Predlog podaljšuje rok za oddajo obvestila o spremembi dejavnosti, ki jih namerava pridelovalec 
izvesti s prestrukturiranjem, in dopušča izjemo, da morebitne spremembe lokacije 
prestrukturiranja pridelovalci ne javijo, ker lahko ta podatek Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) pridobi iz uradne evidence.

4. člen:
S spremembo se popravlja napačen sklic na odstavek v 7. členu.

b) Določbe, ki se nanašajo na podporo za promocijo vina

5. člen:
S predlogom se jasneje določajo manjše spremembe, ki so dovoljene v skladu s 53. členom 
Uredbe 1149/2016/EU, in v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2020/419/EU omogoča 
spremembo ciljnega trga že odobrene dejavnosti.

c) Novo poglavje za izvedbo ukrepa zelena trgatev (6. člen)

Ukrep predvideva pomoč posameznim vinogradnikom, ki se srečujejo z viški vina oziroma 
nimajo zagotovljene prodaje grozdja letošnje letine. Zato so za upravičence določeni 
vinogradniki in vinarji z vsaj 5000 kg pridelanega grozdja letnika 2019, katerim prihodek od 
pridelave grozdja in vina predstavlja pomemben vir preživetja. Zeleno trgatev, ki pomeni 
popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi (do 10. avgusta), morajo izvesti na 
vsaj 10 % svojih vinogradov. 
Kot nadomestilo za stroške izvedbe zelene trgatev in izgubo dohodka prejmejo podporo v višini 
50 % teh stroškov.
Stroški in izguba dohodka so določeni na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja, 
površinah vinogradov in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo ter podatkov, ki jih v 
okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).
Zelena trgatev je lahko izvedena ročno, kemično ali mehansko (strojno), pri čemer se stroški za 
kemično in strojno trgatev priznajo na podlagi računov za izvedeno storitev, stroški za ročno 
izvedbo pa so določeni na naslednji način:
- po podatkih SURS znaša pridelek grozdja v letu 2019 105.035 ton, v letu 2018 126.958 ton in 
v letu 2017 89.416 ton, površina vinogradov pa v letu 2019 15.549 ha, 2018 15.630 ha in v letu 
2017 15.839 ha, posledično je povprečen pridelek grozdja (2017-2019) 6841 kg/ha,
- kalkulacije KIS izkazujejo stroške zelene trgatev pri različnih hektarskih pridelkih, za izračun se 
upošteva povprečje vrednosti pri pridelkih 6000-7500 kg/ha, ki znaša 780 €/ha. 
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Za določitev vrednosti izpada dohodka posameznika v primeru zelene trgatve so uporabljene 
naslednje statistične vrednosti:
- povprečen pridelek grozdja (2017-2019) 6841 kg/ha,
- odkupna cena grozdja za predelavo v letu 2019 0,60 EUR/kg, v letu 2018 0,57 EUR/kg in v 
letu 2017 0,60 EUR/kg.
Iz teh podatkov je izračunan povprečen prihodek na hektar (4036 EUR/ha). Izpad dohodka je 
določen kot razlika med prihodkom in stroški dela v vinogradu, ki niso nastali (trgatev in 
zatiranje sive plesni; 821 EUR/ha – podatek kalkulacij KIS) in znaša 3215 EUR/ha.

Upravičenec pridobi sredstva po izvedeni zeleni trgatvi na podlagi vloge, ki jo vloži na AKTRP 
(po pošti, osebno ali elektronsko). AKTRP izvede pregled na kraju samem, v katerem preveri ali 
je bil ukrep dejansko izveden in izmeri površino vinograda, v katerem se je ukrep izvedel.
Če vsota zahtevkov za podporo presega razpoložljiva sredstva za ta namen, se višina podpore 
sorazmerno zniža.

7. člen:
Črtajo se določbe o vračilu sredstev v primeru nezakonite oziroma nenamenske porabe, saj se 
podvajajo z določbami iz Zakona o kmetijstvu (41.a člen). 

8. člen:
V prilogo 3 se dodaja soglasje upravičenca k pridobitvi podatkov o izvoženem vinu s strani 
FURSa, ki so potrebni za preveritev upravičenosti do podpore. Ker se ti podatki štejejo za 
davčno tajnost po 15. členu Zakona o davčnem postopku, jih lahko davčni organ razkrije le na 
podlagi pisnega soglasja.

Prehodne in končna določba:

9. člen:
Izjemoma se za leto 2020 določa, da se sredstva, ki niso porabljena za podporo za promocijo
vina in podporo za zeleno trgatev, namenijo za ukrep krizne destilacije vina v skladu z 
Delegirano uredbo 2020/592/EU (ukrep, ki ga bomo izvajali tudi v Sloveniji na podlagi EU 
predpisov, sprejetih za preprečitev motenj na trgu z vinom v letu 2020).

10. člen:
Predlog omogoča 60 % stopnjo sofinanciranja ukrepa promocije vina na trgih tretjih držav, ki jo 
dovoljuje Izvedbena uredba 2020/132/EU (prej dovoljeno sofinanciranje do 50 %), vendar le za 
obdobje 12 mesecev od uveljavitve Izvedbene uredbe 2020/132/EU. Pri tem se skupni obseg 
sredstev v skladu z obstoječimi določbami 3. člena ne spreminja. Hkrati se zaradi zelo 
omejenega izvajanja promocije vina, ki izhaja iz omejitev za preprečevanje širjenja epidemije 
COVID-19, izjemoma za leti 2020 in 2021 črta določba o predpisanem minimalnem obsegu 
dejavnosti, ki morajo biti izvedene na podlagi potrjenega programa za promocijo vina.

11. člen
Določa, da začne uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Hitra uveljavitev je 
nujna zaradi čimprejšnjega začetka izvajanja izrednih ukrepov zaradi učinkov zadeve „Airbus” 
na svetovno trgovino z vini Unije, in zaradi z EU uredbo predpisanim rokom za vložitev 
zahtevkov za zeleno trgatev (30. junij).
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